
ZAPROSZENIE
Do współpracy  przy  pro jekc ie
rozwi ja jącym świadomość dz iec i  -
Awareness  Cycle



Poznaj

Rozwijamy w młodych ludziach cechy liderskie

poprzez wymiany międzykulturowe oraz

organizowanie tych doświadczeń dla członków

naszej organizacji. 

Tworzymy projekty z wolontariuszami zza

granicy, dajemy możliwość wyjazdu na praktyki i

wolontariaty, a także... 

wzięliśmy udział w World's Largest Lesson!

#AIESECWrocławUE



Czym jest Awareness Cycle?

Warsztaty Pokaz filmowy Materiały edukacyjne

Organizujemy warsztaty
edukacyjne przygotowane 
z myślą o dzieciach w wieku
5-12 lat. 

Poruszamy tematykę
zrównoważonego rozwoju
przyjętą przez wszystkie 193
państwa członkowskie ONZ.

Warsztaty prowadzone są
przez wolontariuszy 
z AIESEC w dniach 17.05-
28.05.2021. 

Z okazji zakończenia projektu
oraz Dnia Dziecka,
organizujemy projekcję filmu
edukacyjnego  dla wybranych  
klas szkół. Pokaz filmowy jest
umożliwiony dzięki naszej
współpracy z Dolnośląskim
Centrum Filmowym oraz
AMAKids.

Oferujemy pokaz stacjonarny 
z zachowaniem środków
bezpieczeństwa.

Dodatkowo, dla placówek
podejmujących z nami
współpracę, zapewniamy
gry i książki dotyczące
recyklingu oraz dojrzewania,

Materiały są specjalnie
dobrane z myślą o uczniach
szkół i przedszkoli.

Sponsorem gier i książek
jest nasz partner - AMAKids.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Organizacja_Narod%C3%B3w_Zjednoczonych


Jako Awareness Cycle wspieramy
Cele Zrównoważonego Rozwoju



PROMOCJA

Wzmianki medialne o projekcie i ich uczestnikach
w mediach lokalnych oraz  społecznościowych.

Co zyskuje Twoja placówka?

ZAANGAŻOWANIE

Zwiększenie zaangażowania uczniów w problemy
świata oraz poszerzenie ich świadomości.

WSPÓŁPRACA

Współpraca z międzynarodową organizacją
działającą w ponad 100 krajach, tworzącą projekty
społeczne w Polsce od 50 lat.

PROJEKT

w ramach projektu społecznego - Awareness Cycle.
Projekt realizowany jest w dniach 17.05 - 1.06.2021. 

Bezpłatne warsztaty edukacyjne opracowane 



Lekcja dotyczy problematyki segregacji śmieci.
Uświadamia, jaki wpływ nasze decyzje mają na
stan środowiska. Pokazuje niekonwencjonalne
rozwiązania i techniki ich realizacji dostępne dla
dzieci. Uczennice i uczniowie nauczą się
prawidłowego rozdzielania odpadów oraz
kreatywnego ich przetwarzania
 

Jak prawidłowo segregować odpady?

Czym jest ekologia?

wiek 5-6 lat

LekcjaLekcja  "Akcja segregacja""Akcja segregacja"  Pytania kluczowePytania kluczowe

ZagadnienieZagadnienie

Ekologia 
i segregacja

45 minut

Formy pracyFormy pracy

praca w grupach
praca indywidualna

Metody pracyMetody pracy

konkurs drużynowy
pogadanka, gry, miniwykład, 

*stacjonarnie



Lekcja dotyczy problematyki równości płci.
Uświadamia, jaki wpływ nasze zachowanie ma na
stan społeczeństwa. Pokazuje niekonwencjonalne
rozwiązania i techniki ich realizacji dostępne dla
młodych pokoleń. Uczennice i uczniowie
podejmą refleksję nad sposobami obalania
stereotypów 
i poszerzania perspektywy postrzegania drugiego
człowieka.

klasa 1-3 

LekcjaLekcja  
"Każdy inny, wszyscy równi""Każdy inny, wszyscy równi"  

W jaki sposób możemy przeciwdziałać

stereotypom?

Czym jest równość płci i jak ją rozumieć?

Pytania kluczowePytania kluczowe

ZagadnienieZagadnienie

Równość płci
45 minut

Formy pracyFormy pracy

praca w grupach
praca indywidualna

Metody pracyMetody pracy
pogadanka, gry, dyskusja

*stacjonarnie lub
online



Lekcja dotyczy problematyki decyzyjności 
w trakcie zakupu odzieży oraz żywności.
Uświadamia, jaki wpływ nasze decyzje mają
na stan środowiska.
Pokazuje niekonwencjonalne rozwiązania
i techniki ich realizacji dostępne dla młodych
członków społeczeństwa. Uczennice
i uczniowie podejmą refleksję nad
konsekwencjami zrównoważonej konsumpcji.

klasa 4-6

Lekcja Lekcja "Kupuję świadomie""Kupuję świadomie"  Pytania kluczowePytania kluczowe

ZagadnienieZagadnienie
Zrównoważona 
konsumpcja

45 minut

Formy pracyFormy pracy

Jak wygląda ekologia w świecie ubrań?
Jak zapanować nad zakupami?

praca w grupach
praca indywidualna

Metody pracyMetody pracy
pogadanka, quiz,
miniwykład, dyskusja

*online



Jak dołączyć do projektu? 

1
Wybierz interesującą

Cię ofertę

2
Wypełnij formularz

zgłoszeniowy

3
Oczekuj na

potwierdzenie

uczestnictwa

4
Omówmy szczegóły 

i podpiszmy umowę

5
Ciesz się realizacją

projektu



NASI PARTNERZY
Oni już nam zaufali!



Kornelia Frankowska
Project Manager Awareness Cycle

wroclawue.partnerships@aiesec.pl 
+48 728 379 219

Porozmawiajmy



Do zobaczeniaDo zobaczenia
na warsztatach!na warsztatach!    

#wspierajrozwój


